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مؤتمر
فعالية الحكومة الفلسطينية تحت اإلحتالل :الواقع ولآلفاق والتحديات
املحور الثالث :الحكم املحلي تحت اإلحتالل
الهيئات املحلية الفلسطينية بني الدور التنموي والدور التقليدي )الخدماتي(

ملخص البحث
الدور التنموي للجان خدمات املخيمات
يEعالEج هSذا الSبحث الSبرامSج الSتنمويSة فSي املSخيمات الفلسSطينية الSتي مSضى عSلى إنSشائSها حSوالSي
س SSبعة ع SSقود ،ح SSيث ت SSعتبر امل SSخيمات ب SSنية س SSكان SSية واج SSتماع SSية وإق SSتصادي SSة ل SSها خ SSصوص SSيتها ال SSسياس SSية
وال SSرم SSزي SSة ،ت SSعرض SSت ل SSتطورات وت SSغيرات س SSري SSعة ج SSعلت م SSنها م SSجتمعات ب SSال SSغة ال SSتعقيد ت SSؤث SSر وت SSتأث SSر ب SSال SSبيئة
املحيطة بها.
ولEEتوضEEيح ال SSتطورات ف SSي امل SSخيمات م SSن ح SSيث امل SSساك SSن وال SSبنية اإلج SSتماع SSية واإلق SSتصادي SSة ف SSيها،
سنسEتعرض مSراحSل إنSشاء املSخيمات الSتي أنش oمSعظمها عSلى إثSر الSنكبة ،واألراضSي املSقامSة عSليها مSن
ح SSيث م SSلكيتها وامل SSسؤول SSية ع SSنها ووض SSعها ال SSقان SSون SSي ،ط SSاب SSعها وم SSوق SSعها ال SSجغراف SSي واألوض SSاع ال SSحيات SSية
والSديSمغرافSية فSيها وتSركSيبها الSسكانSي ،وإدارة وتSنظيم املSخيم والSجهات املشSرفSة عSلى الخSدمSات الSتي يSنتفع
منها السكان.
م SSما ي SSتطلب أن نEEناقEEش ف SSي ال SSبحث ،ت SSأس SSيس ال SSلجان ال SSشعبية للخ SSدم SSات وامل SSؤس SSسات األخ SSرى
الSSعامSSلة فSSي املSSخيمات حSSيث يSSوجSSد فSSي جSSميع املSSخيمات الSSعديSSد مSSن املSSؤسSSسات واملSSراكSSز الSSقاسSSم املشSSترك
ب SSينها )م SSراك SSز الش SSباب ،م SSراك SSز ال SSنشاط ال SSنسوي ،ال SSلجان املح SSلية ل SSلتأه SSيل( ،ل SSكل م SSنها ق SSطاع س SSكان SSي
مس SSتهدف يح SSدد دوره SSا ون SSشاط SSها ال SSتنموي ،وم SSوارده SSا امل SSال SSية وم SSرج SSعيات SSها ووض SSعها ال SSقان SSون SSي ،ون SSظام
تSشكيلها والتحSديSات الSتي تSواجSهها واإلنSجازات الSتي تSحققها وأوجSه الSقصور فSي عSملها والSعالقSة الSتكامSلية
فيما بينها من حيث الفاعلية والهشاشة.
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سSيتم الEتركEيز عSلى الSلجان الSشعبية لخSدمSات املSخيمات ومSقارنSتها مSع الSهيئات املحSلية مSن مSجالSس
بSSلديSSة وقSSرويSSة مSSن حSSيث املSSسؤولSSيات والSSصالحSSيات والخSSدمSSات ،ومSSرجSSعية هSSذه الSSلجان الSSشعبية املSSتمثلة فSSي
دائ SSرة ش SSؤون ال SSالج SSئني ال SSتاب SSعة مل SSنظمة التح SSري SSر الفلس SSطينية ع SSلى خ SSالف وزارة ال SSحكم املح SSلي ال SSتي ت SSمثل
امل SSرج SSعية ل SSلهيئات املح SSلية وع SSالق SSتها م SSع الس SSلطة ال SSوط SSنية الفلس SSطينية ووزارات SSها وه SSيئات SSها ال SSرس SSمية وم SSع
املSنظمات الSدولSية بSما فSيها وكSالSة األمSم املتحSدة إلغSاثSة وتSشغيل الSالجSئني الفلسSطينيني )األونSروا( ،وعSالقSتها
مع املؤسسات األخرى العاملة في املخيم.
ي EEوض EEح الSS Sبحث طSS Sبيعة الخSS SدمSS Sات الSS Sتي تSS SقدمSS Sها املSS SؤسSS Sسات والSS Sجهات املSS Sعنية داخSS Sل املSS Sخيمات
ك SSال SSتعليم وال SSرع SSاي SSة ال SSصحية وص SSحة ال SSبيئة واإلع SSان SSة اإلج SSتماع SSية وت SSنظيم امل SSساك SSن وخ SSدم SSات ال SSبنية ال SSتحتية
والكهSربSاء واملSياه ،واملSعيقات والتحSديSات الSتي تSواجSه هSذه الخSدمSات والEتوصEيات الSتي تSساهSم فSي تحسSني
هذه الخدمات.
ويEEناقEEش ال SSبحث ع SSالق SSة امل SSخيمات وم SSؤس SSسات SSها وس SSكان SSها ب SSوك SSال SSة األم SSم املتح SSدة إلغ SSاث SSة وت SSشغيل
الSSالجSSئني الفلسSSطينيني )األونSSروا( الSSتي تSSراجSSع دورهSSا مSSؤخSSرا ُ بسSSبب العجSSز فSSي تSSمويSSل مSSوازنSSتها ،وطSSبيعة
الSعالقSة مSع السSلطة الSوطSنية الفلسSطينية الSتي تSعتبر سSلطة مSضيفة لSالجSئني الفلسSطينيني أسSوة بSحكومSات
الSدول الSعربSية املSضيفة لSالجSئني الفلسSطينيني ،عSلى الSرغSم مSن الSحقوق املSدنSية وحSقوق املSواطSنة الSكامSلة فSيها
لالجئني الفلسطينيني.
ويس EEتعرض الSS Sبحث الSS Sنمو الSS SسكانSS Sي داخSS Sل املSS Sخيمات وت EEقييم إتSS SجاهSS Sات الهجSS Sرة مSS Sنها حSS Sيث
أصSSبحت املSSخيمات بSSيئة طSSاردة لSSلسكان ،واآلثSSار السSSلبية لSSلتطور الSSعمرانSSي فSSيها ،وطSSبيعة وحجSSم املSSشاركSSة
في القوى العاملة ومعدالت البطالة والفقر املقارنة ومؤشراتها.
ولتحEليل املSعوقSات الSتنمويSة سSيتم الEتطرق لSلتشوهSات الSثقافSية والSفكريSة الSتي تSؤثSر فSي اإلنSدمSاج
اإلجSSتماعSSي واإلقSSتصادي ،كSSمفهوم الSSحق بSSعدم اإللSSتزام بتسSSديSSد أثSSمان سSSلع املSSاء والكهSSربSSاء والSSتوسSSع غSSير
القانوني في األراضي املجاورة ملساكنهم والخصوصية السياسية واألمنية.
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سEEيعتمد ال SSبحث ع SSلى أه SSم م SSا ورد ف SSي اص SSدارات األون SSروا وج SSهاز اإلح SSصاء الفلس SSطيني ودائ SSرة ش SSؤون
الSالجSئني ،ومSقابSالت مSع مSسؤولSني فSي املSؤسSسات الSعامSلة داخSل املSخيمات ،وشSخصيات اعSتباريSة ونSاشSطني
في املخيمات.

سعيد سالمة /رئيس قطاع الدراسات واإلعالم في دائرة شؤون الالجئني
البريد اإللكترونيsaidsalameh@yahoo.com :
تلفون0599202969 :
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